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Instrumentuotė

Sukaupto dėmesio ir įsisamonimo skalė
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Sukaupto dėmesio ir įsisąmoninimo skalė (angl. 
Mindful  Attention Awareness Scale) (MAAS) buvo pirmą 
kartą publikuota 2003 metais JAV Ročesterio universiteto 
mokslininkų Kirk Warren Brown ir Richard M. Ryan ir yra 
skirta matuoti, kiek dažnai individas patiria dėmesingo 
įsisąmoninimo būseną [1]. Dėmesingas įsisąmoninimas (angl. 
Mindfulness) apibrėžiamas kaip sąmonės būsena, leidžianti 
individui įsisąmoninti ir reflektuoti savo patirtį tuo pat metu, 
kai ji vyksta. MAAS, skirtingai nei kai kurios kitos dėmesingą 
įsisąmoninimą matuojančios skalės, matuoja tik patirties 
įsisąmoninimą ir pastabumą jai, tačiau nematuoja santykio 
su patirtimi. Pavyzdžiui, kiek individas priima tai, ką patiria. 
Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad gebėjimas dažniau 
patirti dėmesingo įsisąmoninimo būseną yra susijęs su didesne 
žmogaus psichologine gerove [1, 2].

MAAS taikoma įvairiose šalyse tiek turintiems, tiek 
neturintiems meditavimo patirties individams [1], tiek tiriant 
bendrąsias populiacijas [2], tiek individams klinikinėje 
praktikoje [3]. Taikant dėmesingu įsisąmoninimu grįstas 
intervencijas šia skalė naudojama siekiant išsiaiškinti ar 
po intervencijos individas linkęs dažniau patirti dėmesingo 
įsisąmoninimo būseną bei kaip šis pokytis susijęs su kitais 
kliniškai svarbiais kintamaisiais, pavyzdžiui, suvokiamu stresu, 
nerimu, depresijos simptomais, psichologine gerove [2].

MAAS šiuo metu yra viena iš populiariausių skalių 
dėmesingam įsisąmoninimui matuoti. Jos populiarumą lėmė 
tai, kad ji trumpa, paprasta naudoti ir pasižymi geromis 
psichometrinėmis savybėmis [4]. MAAS sudaro 15 teiginių, 
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matuojančių dėmesingą įsisąmoninimą. Teiginiai apima 
kognityvinę, emocinę, fiziologinę, tarpasmeninę ir bendrąją 
gyvenimo sritis. Kiekvienas teiginys vertinamas pagal 6 balų 
Likerto skalę (1 = Beveik visada; 6 = Beveik niekada), kurioje 
aukštesnis įvertis reiškia polinkį dažniau patirti dėmesingo 
įsisąmoninimo būseną. 

 Skaičiuojant bendrąjį MAAS įvertį visų teiginių įverčiai 
susumuojami bei apskaičiuojamas vidutinis įvertis. Mokslinėje 
literatūroje nurodomas arba suminis balas, arba aritmetinis 
visų įverčių vidurkis. MAAS nėra taikomos normos, tačiau 
didesnė balų suma reiškia polinkį dažniau patirti dėmesingo 
įsisąmoninimo būseną. Vidutinis suminis įvertis neklinikinėse 
populiacijose skirtingose šalyse svyruoja nuo 56 balų [1] iki 65 
balų [6] (Visų įverčių vidurkis atitinkamai svyruoja nuo 3,73 
iki 4,33 balo).  

Angliškai kalbančiose šalyse skalė buvo validizuota su 
studentų imtimis (Cronbach α = 0.82) bei suaugusiais žmonėmis 
iš bendrosios populiacijos (Cronbach α = 0.87) [2] taip pat su 
vėžiu sergančiais pacientais [5]. MAAS taip pat validizuota 
ispanų, prancūzų, kinų, švedų ir turkų kalbomis su bendrąja 
suaugusiųjų populiacija [2], ispanų kalba ji taip pat validizuota 
su fibromialgija sergančiais pacientais [7]. Lietuvoje skalė 
kol kas nėra validizuota. Skalė yra nemokama, autoriai 
nurodo, kad ją leidžiama naudoti tiek mokslinių tyrimų, tiek 
klinikiniais tikslais neprašant atskiro leidimo. Originali skalės 
versija (anglų kalba) yra prieinama šiuo adresu: http://www.
kirkwarrenbrown.vcu.edu/wp-content/scales/MAAS%20
trait%20research-ready%20+%20intro.pdf
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Instrumentuotė

SuKAuPTO dĖMESIO IR ĮSISĄMONINIMO SKALĖ

Instrukcija: Žemiau pateiktas teiginių rinkinys apibūdina kasdienes patirtis. Naudodami  6 balų skalę, įvertinkite, kaip dažnai 
patiriate išvardytus dalykus pastaruoju metu. Atsakant rekomenduojame remtis savo realia patirtimi, o ne tuo, kaip jūsų manymų, 
turėtų būti. Kiekvieną teiginį įvertinkite atskirai. 

1 2 3 4 5 6
 Beveik visada                         Labai dažnai Gana dažnai      Gana retai Labai retai  Beveik niekada

Būna, kad išgyvenu kokią nors emociją, tačiau tai įsisąmoninu tik po 
kurio laiko. 1 2 3 4 5 6

Būna, kad ką nors sulaužau arba išlieju dėl neatidumo, nesusikaupimo 
arba galvojimo apie ką nors kita. 1 2 3 4 5 6

Man sunku išlaikyti dėmesį sutelktą į tai, kas vyksta dabartyje. 1 2 3 4 5 6

Paprastai greitai einu į ten, kur noriu nueiti, nekreipdama(s) dėmesio į 
tai, ką patiriu pakeliui. 1 2 3 4 5 6

Paprastai nepastebiu fizinės įtampos ar diskomforto, kol šie dalykai 
tikrai stipriai nepatraukia mano dėmesio. 1 2 3 4 5 6

Kai pirmą kartą išgirstu naujai sutikto žmogaus vardą, iškart jį pamirštu. 1 2 3 4 5 6

Atrodo, kad daug ką darau automatiškai, nelabai įsisąmonindama(s) 
savo veiksmus. 1 2 3 4 5 6

Daug ką atlieku paskubomis ir nesutelkiu dėmesio į tai, ką darau. 1 2 3 4 5 6

Taip susikoncentruoju į tikslą, kad neįsisąmoninu to, ką darau šiuo metu, 
kad jį pasiekčiau. 1 2 3 4 5 6

Darbus ir užduotis atlieku automatiškai, neįsisąmonindama(s) to, ką 
darau. 1 2 3 4 5 6

Pastebiu, kad kitų žmonių klausausi viena ausimi, tuo pat metu 
darydama(s) kažką kita. 1 2 3 4 5 6

Kur nors nuvažiuoju „autopilotu“ ir paskui savęs klausiu, ko čia 
atvažiavau. 1 2 3 4 5 6

Pastebiu, kad jaudinuosi dėl ateities arba praeities 1 2 3 4 5 6

Pastebiu, kad darau įvairius dalykus nesutelkdama(s) į juos dėmesio. 1 2 3 4 5 6

Užkandžiauju nepastebėdama(s), kad valgau. 1 2 3 4 5 6

Balų suma:   Vidurkis:


